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5. SINIF
GÜNEÞ’ÝN YAPISI VE ÖZELLÝKLERÝ-1

Adý Soyadý:

..................................................

Sýnýf / No:
4.

1.

....................

Puan:

..........

Güneþ ile ilgili olarak aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr?
A) Doðal ýsý ve ýþýk kaynaðýdýr.
B) Orta büyüklükte bir yýldýzdýr.
C) Merkezinde çok sýcak ve yoðun çekirdek bulunur.
D) Doðudan batýya doðru döner.

AZ

Gün içinde Güneþ’in farklý noktalarda yer almasýnýn sebebi aþaðýdakilerden hangisidir?
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A) Dünya’nýn Güneþ etrafýnda dönmesi
B) Dünya’nýn kendi ekseni etrafýnda dönmesi
C) Ay’ýn Dünya etrafýnda dönmesi

5.

D) Dünya’nýn dönme ekseninin Güneþ etrafýnda
dönme eksenine dik olmamasý

Dünya’nýn Güneþ etrafýnda 1 tam tur dönmesi sonucunda aþaðýdakilerden hangisi oluþur?

2.

l. Dünya, Güneþ etrafýnda daire þeklinde bir yörünge takip eder.
ll. Dünya’nýn Güneþ etrafýnda dönüþ sürati sabittir.
lll. Güneþ uzayda sabit olarak durur.

Yukarýdaki bilgilerden hangileri yanlýþtýr?
yanlýþtýr?

C) I ve II

3.

İZ
İN

A) Yalnýz III

B) I ve III

PESA - PERFORMANS SÜREÇ ANALÝZÝ

A) Mevsimler
A)
B) 24 saat

C) Gece ve gündüz arasýndaki sýcaklýk farký
D) Ay’ýn evreleri

6.

D) l, ll ve lll

Aþaðýdakilerden hangisinde Güneþ ile ilgili yanlýþ
bir ifadeye yer verilmiþtir?

Güneþ ile ilgili,
I. Katmanlardan oluþur.
II. Orta büyüklükte bir yýldýzdýr.

A) Dünya gibi katmanlardan oluþur.

III. Saat yönünün tersine döner.

B) Gaz ve toz bulutlarýndan meydana gelmiþtir.

ifadelerinden hangileri doðrudur?

C) Güneþ’ten yayýlan enerjinin tamamý Dünya’ya
ulaþýr.

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) l, ll ve lll

D) Güneþ Dünya’dan yaklaþýk 150 milyon km uzaklýktadýr.
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9.

7.

Çekirdek

Işık küre

Renk küre
Taç küre

Güneþ gerçekte orta büyüklükte bir yýldýzdýr. Gece
gökyüzünde gördüðünüz yýldýzlarýn birçoðu Güneþ’ten daha büyüktür. Bunlar Dünya’ya Güneþ’ten
daha uzakta olduklarý için Güneþ’ten daha küçük görünürler.

Güneþ’in yapýsýný gösteren yukarýdaki görseli inceleyiniz.

AZ

Verilen görsele göre Güneþ ile ilgili,
I. Farklý katmanlarý olduðu

Verilen açýklamaya benzer bir durum aþaðýdakilerin hangisinde örneklendirilmiþtir?
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II. Merkezinde çekirdek bulundurduðu
III. Katmanlarýnýn tümünün gözle görülebildiði

A) Güneþ’in gün içinde farký noktalarda görülmesi

çýkarýmlarýndan hangileri yapýlabilir?
A) I ve II

B) II ve III

C) II ve IV

D) III ve IV

İZ
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8.

Dünya

Güneş
Verilen þekilden aþaðýdakilerden hangisi hakkýnda fikir sahibi olunabilir?
A) Güneþ ve Dünya’nýn katmanlý yapýsý
B) Güneþ ve Dünya’nýn hareket özellikleri

PESA - PERFORMANS SÜREÇ ANALÝZÝ

IV. Sýcak gazlardan oluþtuðu

B) Güneþ ve Ay’ýn küresel bir yapýya sahip olmasý
C) Dünya’dan bakýldýðýnda Güneþ ve Ay’ýn neredeyse ayný büyüklükte görülmesi
D) Güneþ’in ve yýldýzlarýn titrek, Ay’ýn ise sabit bir
ýþýk yaymasý

10.

Güneþ yüzeyi çalkantýlýdýr. Bu nedenle bazen
yüzeyinden gaz fýþkýrmalarý olabilir. Bunlara güneþ
parlamalarý denilir.
Güneþ parlamalarýnýn sebebini aþaðýdakilerden
hangisi en iyi açýklar?
A) Güneþ’in merkezinde çok sýcak ve çok yoðun bir
çekirdek bulundurmasý
B) Dünya, diðer gezegenler ve Güneþ sistemindeki
tüm gök cisimlerinin Güneþ’in çevresinde dolanmasý

C) Güneþ ve Dünya’nýn büyüklükleri

C) Güneþ’in, Dünya’da yaþayan tüm canlýlarýn ýsý ve
ýþýk kaynaðý olmasý

D) Güneþ ve Dünya arasýndaki uzaklýk

D) Güneþ’in sýcak gazlardan oluþmasý
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Güneþ'in yüzeyi ile atmosferi arasýnda kalan
bölge arayüz bölgesi olarak adlandýrýlýyor. Bu
bölgeyi incelemek için 27 Haziran 2013'te
uzaya gönderilen IRIS'in (Interface Region
Imaging Spectrograph) sahip olduðu özellikler, Güneþ'in arayüzünde meydana gelen patlamalarýn ilk kez incelenmesine olanak tanýyor. Elde edilen görüntülerin bazýlarý arayüzde
meydana gelen iki farklý olayý incelemek amacýyla kullanýldý. Bu olaylardan biri “fýþkýrma”
olarak adlandýrýlýyor. Güneþ'in yüzeyinden soðuk madde topaklarýnýn yükselmesiyle meydana gelen bu olay, etkileri Dünya'ya da ulaþan güneþ fýrtýnalarýna sebep oluyor. IRIS'in gönderdiði görüntülerde fýþkýran topaklardaki dinamik madde akýþlarý görülebiliyor.Ýncelenen ikinci olay , çok büyük miktarda gazýn Güneþ'in yüzeyinden yaklaþýk olarak saatte 250.000 kilometre hýzla yükselmesiyle meydana geliyor. Güneþ'in atmosferine ýsý yayýlmasýna sebep olan bu olay hakkýnda elde
edilen görüntüler, olayýn düþünülenden daha karmaþýk olduðunu gösteriyor.
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Güneþ’in yapýsýnda sürekli patlamalarýn meydana gelmesinin nedeni,
I. Yapýsýndaki sýcak gazlarýn birbirine dönüþmesi
II. Dünya’dan çok uzakta olmasý
III. Katmanlardan oluþmasý

durumlarýndan hangileri olabilir?
A) Yalnýz I

B) Yalnýz III

C) I ve III

İZ
İN

12. Galilei, kendi geliþtirdiði teleskopla Güneþ’in görüntüsünü bir kâðýdýn
üzerine düþürmüþ ve lekelerin üstünden geçerek onlarý ilk kez kaydetmiþtir. Arka arkaya yaptýðý gözlemlerle bu lekelerin ayný yönde ilerlediðini, yani aslýnda Güneþ’in de týpký Dünya gibi kendi ekseninde döndüðünü fark etmiþtir. Güneþ lekeleri, yaklaþýk Dünya büyüklüðünde bölgelerdir. Buralarda sýcaklýk, ortalama yüzey sýcaklýðýndan 1500-2000°C daha
düþüktür. Yani lekeler çevrelerine göre daha “serin”dir. Bu nedenle de
daha az parlaktýrlar ve bize “siyah” görünürler ama aslýnda siyah deðildirler. Eðer bir güneþ lekesi, Güneþ’in yüzeyinden sökülüp uzaya yerleþtirilebilseydi, dolunaydan 10 kat daha parlak görünürdü.
Verilen metinden aþaðýdakilerden hangisi çýkarýlamaz?
A) Güneþ lekeleri Güneþ’in yüzeyindeki daha soðuk bölgelerdir.
B) Galilei, Güneþ lekelerini ilk kez kaydetmiþtir.

C) Galilei Güneþ’in de týpký Dünya gibi kendi ekseninde döndüðünü fark etmiþtir.
D) Galilei, Güneþ'in saat yönünde döndüðünü keþfetmiþtir.

D) I, II ve III
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Verilen makaleye göre,
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AZ

NASA, Güneþ’i incelemek
amacýyla yeni bir sondayý 12
Aðustos 2018'de uzaya gönderdi. Parker Güneþ Sondasý
adý verilen cihaz, korona olarak adlandýrýlan Güneþ atmosferinin içine girecek. Uzay aracý, yedi yýl sürecek görev sýrasýnda Güneþ’in etrafýnda 24
tur atacak.Sondanýn görevini
baþarýyla yerine getirebilmesi
için aþýrý yüksek sýcaklýklarla
baþ etmesi gerekecek. Uzay
aracýnýn içinde dolanacaðý Güneþ atmosferinin sýcaklýðý yüz
binlerce derecenin üzerinde.
Maruz kalacaðý bu aþýrý sýcaklara dayanabilmesi için, uzay
aracýnýn üzerinde özel olarak
tasarlanmýþ bir sýcaklýk kalkaný
var. Laboratuvar ortamýnda
yapýlan testlerde koruyucu kalkanýn 1650°C sýcaklýkta bile baþarýlý bir biçimde cihazý koruyabildiði görülmüþ. Her ne
kadar Güneþ atmosferindeki sýcaklýk yüz binlerce derece olsa da ortam yoðunluðu çok düþük olduðu için görev sýrasýnda koruyucu kalkanýn dýþ yüzeyindeki sýcaklýðýn en fazla 1400°C’ye kadar çýkacaðý düþünülüyor. Koruyucu kalkanýn iç kýsmýndaki uzay aracýnýn ana gövdesinin sýcaklýðýysa 30°C civarýnda kalacak. Ýki karbon katmaný arasýna sýkýþtýrýlmýþ bir tür köpükten oluþan koruyucu kalkanýn dýþ yüzeyinde, Güneþ’ten gelen ýþýnlarýn azami derecede geri
yansýmasýný saðlamak için beyaz seramik boya da var.

I. Güneþ’e gönderilen araþtýrma sondalarýnýn binlerce derece sýcaklýða dayanabilecek þekilde üretilmesi gerekmektedir.
II. Sondalarýn yüzeyine çarpan güneþ ýþýnlarýnýn geri dönmesi yani yansýmasý ile sonda yüzeyindeki sýcaklýk artýþý
azaltýlabilir.
III. Güneþ’e gönderilen sondalarda araþtýrmacý astronotlar bulunur.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?
A) I ve II
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B) I ve III

C) II ve III
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D) l, ll ve lll
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